
Een hittebehandeling van meelvoer zorgt voor extra 
veiligheid in de vermeerdering- en de legsector. 
Om er zeker van te zijn dat eventuele bacteriën 
ook daadwerkelijk worden gedood zijn er twee 
belangrijke factoren: de hoogte van de temperatuur 
en hoe lang de grondstoffen aan die temperatuur 
worden blootgesteld. Bij de productie van foktoom- 
en legvoer hanteren we een verhittingstemperatuur 
van 81˚C. Dit is voldoende om bacteriën te doden 
zonder dat het invloed heeft op de structuur en 

voedingswaarde van de grondstoffen. Voor het 
effectief doden van alle bacteriën is het belangrijk 
dat de hittebehandeling lang genoeg duurt. Om 
garanties te kunnen geven over de veiligheid moet 
het voer namelijk door-en-door worden verhit. Of 
dat gebeurt hangt af van het productieprocedé. 
Bij De Hoop hanteren we een systeem waarbij het 
volledige voer minimaal 2 minuten in de hygieniser, 
het apparaat waar de verhitting plaatsvindt, verblijft. 

Tijdsduur hittebehandeling essentieel voor goed resultaat

De deeltjesgrootte en de uniformiteit van het 
voer is belangrijk voor een gebalanceerde 
opname: hierbij gaat het om zowel de 
hoeveelheid nutriënten als de verhouding 
tussen de verschillende voedingstoffen. 
Het streven is dat het voer zoveel mogelijk 
uit deeltjes in de middenfractie bestaat: 
deeltjesgrootte tussen de 1 en 2,8 mm. 
Daarom maken we bij de productie van 

meelvoeders gebruik van walsen in plaats 
van een hamermolen. Alle grondstoffen 
worden individueel gewalst zodat er per 
grondstof geoptimaliseerd kan worden op 
de structuur. De deeltjes in het voer zijn 
hierbij uniformer van grootte en hebben 
de juiste scherpte. 

Continu bijsturen
Om te zorgen dat de walsen gedurende de 
productie continu optimaal staan ingesteld 
is de productielijn sinds afgelopen zomer 
uitgerust met een PSM-meter (particle 
size measurement). Deze meet gedurende 
de productie continu de deeltjesgrootte 
en onze nutritionist stuurt waar nodig de 
walsen bij. Door de PSM is de structuur 
van het eindvoer inmiddels heel stabiel 
en het aandeel deeltjes in de gewenste 
middenfractie aanzienlijk verhoogd 
(zie grafiek). Stabiele opname

Dit betekent minder ontmenging en 
daardoor een gelijkmatiger opname door 
de dieren. Selectief pikken komt niet meer 
voor: de leg- en vermeerderingsdieren 
nemen alle voedingsstoffen in de juiste 
verhouding op. Dit resulteert in een goede 
darmgezondheid, schone eieren en een 
optimaal verenkleed.  

Niet meer stofhappen 
Door de unieke structuur heeft het voer 
uitstekende loopeigenschappen zowel in de 
voersilo als in het voersysteem. Een ander 
voordeel van de PSM is dat er minder stof in 
het voer zit. Stofhappen is er dan ook niet 
meer bij.
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Jürgen Hemker heeft in het Duitse 

Sustrum een vermeerderingsbedrijf met 

vier identieke stallen met elk achtduizend 

moederdieren (Ross 308). Net voor de 

vorige ronde installeerde hij ledlampen 

in twee van de vier stallen. De afgelopen 

ronde kon hij de twee verlichtingssystemen, 

led en standaard tl-verlichting, onder 

praktijkomstandigheden met elkaar 

vergelijken. Wat zijn de ervaringen?

“In het begin was het wat experimenteren om 
de instellingen te finetunen”, begint Hemker. 
De aansturing van led-verlichting gebeurt door 
middel van een touchscreen besturingscomputer. 
“We zijn intensief begeleid door de leverancier. In 
de vermeerdering is er minder ervaring met led 
dan bij vleeskuikens. Bovendien is de impact van 
het lichtplan bij ouderdieren veel groter dan bij 
vleeskuikens.” 

Verschil in lichtsterkte 
De vermeerderaar kwam er al vrij snel achter dat je 
led-lux anders moet waarderen dan de lichtsterkte 
van tl-verlichting. “In het begin hadden we vrij veel 
grondeieren. Samen met Ab van der Leest ben ik 
op zoek gegaan naar de oorzaak. Toen kwamen 
we erachter dat de lichtsterkte in de twee stallen 
met led-lampen zo’n 30 procent lager was dan bij 
de tl-verlichting. Met het menselijke oog zag je 
dat verschil nauwelijks. ”Het verschil in lux is toen 
door de leverancier softwarematig bijgesteld.”

Natuurlijke verlichting
“Het mooie van dit led-verlichtingssysteem is dat 
het heel dicht bij het natuurlijke daglicht komt”, 
vertelt Hemker. “We laten het ’s morgens heel 
geleidelijk licht worden, zoals bij een zonsopgang. 
De uren daarna is er volop licht in de stal zodat 
de dieren het voer en de legnesten goed kunnen 
vinden. Het lichtspectrum bevat dan bovendien 
wat extra ultraviolet en groen en blauw licht wat 
de dieren actief maakt. Na 7 uur, ongeveer vanaf 
11 uur ’s morgens, bouwen we de lichtsterkte 
geleidelijk af en verschuift het spectrum richting 

rood licht. Dit simuleert het ondergaan van de 
zon en zorgt ervoor dat de dieren meer gaan 
scharrelen en de hanen actiever zijn.” 

91,4% bevruchting 
De afgelopen ronde kwam de productie na 
60 weken uit op 173 broedeieren met een 
bevruchtingspercentage van maar liefst 
91,4 procent. “Het is een bedrijfsgemiddelde. 
De broederij heeft de broedeieren uit de 
verschillende stallen niet gescheiden gehouden.” 

In de eerste periode na de overstap 
op de verhittingslijn zagen we dat de 
structuur van het meelvoer niet altijd 
optimaal was. De variatie in deeltjes-
grootte was te groot en zeker niet 
stabiel genoeg om de topresultaten 
te halen die wij nastreven. Innoveren 
en stappen vooruit zetten gaat 
helaas niet altijd in één rechte 
lijn.  Toen we dit constateerden en 
een goede oplossing bekend was, 
hebben we meteen besloten om 
de productielijn te voorzien van 
zogenaamde PSM-apparatuur (particle 
size measurement). Dit apparaat meet 
tijdens de productie van het meelvoer 
continu de deeltjesgrootte. Deze data 
gebruiken we om per grondstof de 
ideale rolafstand in te stellen voor 
een optimale deeltjesgrootte per 
grondstof. Sinds de installatie van de 
PMS heeft het voer de homogene 
en stabiele structuur die wij wensen. 
Dit zie je ook terug in de uitstekende 
resultaten bij onze afnemers.
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De nieuwe verhittingslijn is afgelopen nazomer uitgerust 

met apparatuur die tijdens de productie van het meelvoer 

continu de deeltjesgrootte meet. Deze gegevens gebruiken 

we voor het instelllen van de walsen. Het voer krijgt 

daardoor een optimale structuur. Het resulteert in minder 

ontmenging en daardoor uiteindelijk in een betere 

darmgezondheid.  
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